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ח עצמו ובו ביו� לבדו "חודש ניס אסרו להתענות ואילו בר
העני שהוא דומה לחת ביו�  ויתכ פירוש, מותר לצו�

כ "כ מתעני בו א"החופה שג� ש� מצינו יו� שמחה ואעפי
שהוא חודש של שמחה שאסור ' ח ניס אפי"כ ר"כמו

ח דיליה יו� תענית צדיקי� והנה מבואר "ז ר"בתענית עכ
טע� זה התענית משו� שבו ביו� היה זה פטירת נדב 

ת "שיק שאמר ה"י שעל זה כתיב בתוה"ואביהו זיעוכ
וממילא מוב מאליו שאי לנו שו� " ובקרובי אקדש"

וכמו שמצינו שמשה רבינו העיד , השגה מי היו נדב ואביהו
וממילא יוב שאי , עליה� שה� גדולי� יותר ממנו ומאהר

לנו השגה בה� וגדלות� ומעלת� ולא נוכל להבי זאת ולא 
נבי זאת שכמו שאי לנו שו� השגה בגדלות� כ� איננו 

כ גדולי� "שהיו כ' כולי� להבי מה היה העני ש� שאפיי
עשו שלא כהוג ואי לנו השגה בחטא שלה� ומכל מקו� 

פ שנדב ואביהו באו "ס ולכ יל"פשטי� עא' ק אי"בתוה
ת בדר� שהיו גבוה יותר מ העול� ולכ לא "ועבדו את השי

יכלו להחזיק מעמד בזה העול� כי בגודל קדושת� 
להיות לה� אחיזה בעול� השפל וזה וטהרת� לא יכול 

כ	 פירש הרבי העול� לא היה יכול להכיל לקבל אות� בו ו
שמרוב קדושת� זו לכ בה נשרפו  מ"א מר	 מוהרמ"זיע

ע עד שלכ יצאה "ע ונתדבקו לגמרי אצל בוכ"לפני בוכ
ת בשלימות ללא חציצה "נשמת� מגופ� לידבק בהשי

י� ונמצאי� בכלל הולכ, שמצד הגו� הגשמי ואמנ� הנה
ומונחי� כא ענייני� שלימי� בזו הפרשה והעני של 

וכמו שרואי� שדווקא , הסתלקות� שאי לנו השגה בזה
אז דייקא קוראי� את ' יו� הכיפורי�'ביו� הקדוש 

כ מהא שמונח כא ענייני� גבוהי� זולת "א, קריאת�
כ כי הוא לכפרה על עוונותינו "ביוה' הפשט שקוראי� פר

כ כי "רפי� קריאת� שתועיל לעני הכפרה ביוהו לכ מצ"ח
כ כדי "לכ נקראת ביו, כ ג� מיתת צדיקי� מכפרת"כמו

  .שזכות� תהא מכפרת
 יסוד ושורש העבודהק "בספה' כ כבר אי"כמוולכ	 

שבקריאת זו הפרשה דנדב ואביהו יצער עצמו על אבידת 
 הצדיקי� קדושי עליוני� אלו וכל בית ישראל יבכו

ולכ בשעת הקריאה יצער עצמו ' שר� ההשריפה אשר 
מאוד ויבכה על זו האבידה שאיבד העול� בפטירת אלו 

  .הצדיקי� ומה שהעול� הפסיד צדיקי� גדולי� אלו
ת שזכות נדב ואביהו בני אלישבע בני אהר יגנו "השייעזור 

יגנו עלינו ' ואושפיזי הק' עלינו אוי� אייביג וזכות אבות הק
  .מת יג עלינו אוי� אייביגוכל הצדיקי וגאוני א

 האוהב ישראל מאפטא' ד של ב"השבוע הוא ג� יווהנה 
שמואל ' ניס וזכות רבי אברה� יהושע העשיל בר' ביו� ה

. צבי לצדיקד של בעל "וכ הוא יו. יג עלינו אוי� אייביג
זכות רבי  שומר אמוני�ד של בעל "ניס הוא יו' וביו� ו
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עומדי� אנו כבר עוד מעט בראש  הנה
והנה יש בו עני פלא , חודש ניס

ט כי "שמצד אחד הוא געולדיגע יו
ח ניס בו מונח כל החודש "ר יו� זה

�וג� זה , וכידוע שכ צדיקי� פירשו כ
ח הוא יו� טוב משו� שבו הוק� "הר

ע "המשכ אבל מאיד� מבואר בשו
 שהוא נקרא יו� תענית צדיקי� ולכ
אכ יש לבדוק בספרי� למה בכל 

ת כל אהר ב רבי שמואל יעקב וזכו
י אוי� "הצדיקי אמת יגנו עלינו ועכ

  .אייביג
עכשיו זולת פרשת השבוע ג� והנה 

קורי פרשת החודש שהיא הרביעית 
החודש הזה "פרשיות וש� כתיב ' מד

 ק"המובא בספו "לכ� ראש חדשי�
 ב מה הוא הלשו החודש הזה"דהנה צ

ת ללמד� קידוש "והרי כא בא השי

 'ב' המש� בעמ

  )ב, יב( אשה כי תזריע
אמר רב שמלאי כש� שיצירתו של אד� י "פירש

כ� , אחר כל בהמה חיה ועו! במעשה בראשית
לכאורה . רשה אחר תורת בהמה חיה ועו!תורתו נתפ

מה בעי בזה ומה בא ללמדנו במה שנתפרש תורת 
ד מה השייכות "ועוד יל, האד� אחר תורת הבהמה

י "ל עפ"וי. ש כש� שיצירתו כ� תורתו"זה לזה מ
א� זכה אד� אומרי� לו  )'ד א"ר י"ויק( מה דאיתא

אתה קדמת לכל מעשה בראשית וא� לאו אומרי� 
אמרו שבריאתו  .)סנהדרי	 לח( 'ובגמ. מ�לו יתוש קד

ש היא למעלייתא כדי "של אד� שהיתה בער
וא� תזוח ', שיכנס לסעודה מיד משל למל� וכו
הרי שיש , ש"דעתו עליו אומר לו יתוש קדמ� עיי

סברות הפוכות או שהאד� נברא אחרו לצד ' כא ב
בזה דבאמת תרתי  ל"וי, או לצד החיסרו, המעלה

המעלה , את האד� באחרונהאית ביה בברי
שהנה האד� נברא עפר מ האדמה , והחיסרו

והמדריגה הנמוכה , מחומר היותר פחות שבבריאה
והנה תכלית בריאת האד� ויעודו היא , מ"מדצח

להעלות את כל הבריאה לשורשה ולהפו� את 
ולכאורה כיו שהאד� הוא מובחר , החומר לצורה

הבריאה  שבברואי� ותכלית האד� להעלות את כל
היה ראוי שייברא מהחומר המעולה שהנבראי� 

אלא שהיא הנותנת , ולא מ החומר היותר פחותה
שכיו שתפקידו ברייתו היא להעלות , והיא הסיבה

לכ נברא בדרגה התחתונה בחומר , את כל הבריאה
ואילו היה , כ יתעלו כל הבריאה שמעליו"כדי שעי

לא היה איזה בריאה בדרגה פחותה ונמוכה מהאד� 
שבעליית האד� בכוחו , האד� להעלותו חבכו

להעלות את כל מה שלמעלה הימנו א� לא מה 
וכמשל לשוכב על האר) כשהוא , שמתחתיו

מתרומ� הוא מרי� את כל מה שעליו א� מה 
היוצא מזה שבאמת , שמתחתיו נשאר על האר)

א� כא , נברא האד� בדרגה פחותה ויתוש קדמו
, שיבותו של האד�טמו סוד עוצ� מעלתו וח

ואפשר , שבעלייתו הוא מעלה את כל הבריאה
שיש , לבאר עוד עני בריאת האד� מחומר העפר

צד השוה בי האד� לבי מקור שממנו נברא והוא 
שהעפר א� שהוא החומר היותר פחות , העפר
, מ כל חיות� של היצורי� ממנו ה� באי�"מ, בטבע

י ועפר הקרקע היא אוצר בלו� להנות מה� בנ
שהלא כל מיני המאכל מקור� מ עפר , האד�

וכ זהב וכס� ואבני� טובות ומרגליות , האדמה
ובזה שוה אליו האד� הבא מ , יוצאי� מהאדמה

  . העפר שכל חיות הבריאה והיקו� תלוי בו
 א"מ מזלאטשוב זיע"ק המגיד רי"הרהבש� ואיתא 

לכאורה , די תבינ�- ונשמת ש )'ב ח"ל( פ באיוב"עה
ל "וי, הכתוב בש� הזה ולא בשאר שמותלמה נקט 

 די מורה על מי שאמר לעולמו די- דהנה ש� ש
ד מה הכוונה "ולכאורה צל, )ד"ג י"י מק� מ"רש(

אלא שכידוע בריאת העול� , שאמר לעולמו די
וצמצו� העולמות , י צמצו� שכינתו"ע ההיית

, הצמצו� אחר צמצו� עד כדי בריאת עול� העשיי
האד� שנברא בעול�  אבווכל זה היא לתכלית שי
, לשורשו דר� כל העולמות להעשיה ויעלה את הכו

הגשמי  הוכשהיה הצמצו� בבריאת עול� העשיי
, נצטמצ� עוד ועוד ונתפשט בחומריותו יותר ויותר

וכיו שהגיע לגבול מסוי� שהיה גלוי וידוע לבורא 
ש שמעבר לגבול הזה לא יהיה עוד בכוח האד� "ית

שורשו מרוב עביות וגסות להעלות החומר ההוא ל
ה לעולמו די שלא יתפשט "אז אמר הקב, החומר

שבא , די תבינ�-ונשמת שוזהו , יותר בחומריותו
בזה לעורר האד� שיכיר בגודל עוצ� קדושת 
נשמתו שניתנה בו בכדי שיעלה את כל הבריאה 

 'ב' המש� בעמ

ט  "הבעל 'ניס	  ביו� ג ראש חודש: מברכי� החודש
  חלקי� 8, 12:44שעה ' יו� א: המולד

 לונדו	 -ב"ארה -אר� ישראל

 ל העני"י אלא ,ה לכ�ראש חודש הזל "כ היה צ"החודש א
החודש הזה לכ� ראש חדשי� לומר לנו "ק "בתוה' שלכ כ

ח כאילו "שכל ימי זה החודש כול� יש לה� חשיבות של ר
ח ולכל ימי זה החודש יש קדושת ומעלת "ג� ה� כול� היו ר

מרמז לנו שכל יו� מחודש זה ו וזה בא הפסוק, ראש חודש
ניס יש לו  חודש שכל, אית ליה בחינה של ראש חודש

וכ ידוע , ראש חודש של ניס של בחינה של זה היו�
ב ימי� "שי, מצדיקי� על גודל מעלת הימי� האלו

 כל כלו, ב חודשי השנה"כמו י �הראשוני� של חודש ניס ה
 בכל  עכשיו כל חודש מהשנה נית לתקבמה שנצר� לתק

 או לכל השנה בה� כי אפשר לפעול, יו� מימי חודש ניס
  . וי� תמידא

ק איתא פשטי� עד אי "עתה לפרשת שהנה בתוהונשוב 
" לח'גוהת"אצלו ' סו� שהנה רואי� כא אצל המצורע שכ

ק שכל דבר "וזה הוא כלל גדול בתוה, ל גדולה"ע� גימ
' פשטי' ולכ אמנ� בתורה אי, בא ללמוד וללמד, שכתוב בה

בא גדולה זה ' והתגלח ע� ג' ולכ יתכ לומר שדבר זה שכ
שני� אז זהו הזמ לעשות ' לרמז לנו שכשהילד מגיע לגיל ג

' כ הדיוק של ג"ולכ כמו, לו תגלחת דהיינו שיעשו לו פאות
והוא , הגדולה מדייק שאז נעשה גדול שיכולי� כבר לגלחו

ג בעומר דהיינו שהוא מרמז שיש "ג לרמז לל"בפסוק ל
לכ ג� , שזהו זמ של שמחות, ג בעומר"לעשות זאת בל

תזריע מסוגלת ' תזריע דייקא משו� שפ' פסוק זה בפ
עוסקי� בתורה ומצוות , לזמני� טובי� של בני� ובני בני�

שבזה מתחלת הפרשה וילדה זכר וילדה נקבה ', לשמה וכו
  .ס תמיד'ויהיה א� ששו ושימחע

' ולא בפ( תזריע הרגיל שאומרי�' ההפטרה של פוהנה 

שר צבא מל� אר�  הוא מיירי ע� המעשה של נעמ )החודש
שמסופר ש� שנעמ היה גיבור חיל מצורע , ע� אלישע

ויבוא "כ "ז היה מלא בגיאות כמו שרואי� ש� במש"ועכ
ולגוי , "נעמ בסוסיו וברכבו ויעמוד פתח הבית לאלישע

, הגאה הזה לא היה לו כלל השגה אי� באי� ומגיעי� לצדיק
� וישלח אליו אלישע מלא� לאמר הלו"ולכ כתיב ש� 

ויקצו� , "ורחצת שבע פעמי� בירד וישב בשר� ל� וטהר
שענה ודיבר מיט ' נעמ ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא וכו

ובאמת אכ אפשר קצת לדייק , אזא גאות או א ברייטקייט
בזאת שרואי� שכשהגיע נעמ לאלישע לא דיבר עמו 

י שליח ששלח אליו ולכאורא "אלישע הנביא בעצמו אלא ע
' וג� יש עוד להתבונ שאמר לו שיטבול ז, בזה מה הפשט

כ "ושוב לאחמ, פעמי� דווקא ולמה בנהר הירד דייקא
וש� " וישב אלישע הוא וכל מחנהו"כשחזר נעמ ש� כתוב 

י שליח אלא בעצמו דיבר "לא היה דיבורו של אלישע אליו ע
י שליח דייקא ומה "כ צרי� להבי מאי שנא שתחילה ע"וא

  .יו דאלישע בא בעצמואירע א� כ עכש
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במידה ובגבול מדויק ומותא� , שנברא
שהרי לזאת , לכוחו של האד� להעלותו

ה לעולמו די שלא יתפשט יותר "באמר הק
ובזה תבי את גודל מעלת , מכפי כוח האד�

י -ד-ולכ נקט כא ש� ש, הנשמה
היוצא מזה שיש בכוחו של . ק"עכדבה

האד� להעלות את כל הבריאה לשורשו 
  . ז ולכ� נברא"וזהו כל תכליתו ותפקידו בעוה

מה שתורתו של אד� שנתפרשה והנה 
�א לומר "א ,לאחר תורת בהמה חיה ועו

, הטע� שתורת האד� פחותה מתורת החיה
כי הלא כל התורה מקשה אחת של אש 

ד בתורה הרי "וכשחסר קוצו של יו, קודש
וכל כולו קדושה וטהורה ואי , היא פסולה

ואי שיי� לומר , קדושה למעלה הימנה
ל שהכוונה "אלא צ, שהתורה הזו פחותה מזו

י האד� ותורתו שעוסק בה "בזה היא שע
ולזאת נתפרשה , וא מעלה את כל הבריאהה

תורתו של אד� באחרונה היא לצד 
כ "שעי, מעלייתא של האד� העוסק בתורה

, הוא מעלה את כל מה שנתפרש לפניו
והשתא מבואר שכמו כ ג� יצירתו של 
האד� שנברא לאחרונה אי היא מצד 

אלא ההיפ� היא לצד , פחיתותו של האד�
באחרונה  י שנברא"שע, מעלתו וחשיבותו

  

 על לעז להוציא שלא יתירה שמירה צריכי כ"וע
 נאמר ז"וע, אש כגחלי דבריה� שכל הדור ראשי

 לא ורגליו הגחלי� על איש יהל� א� )כח ו משלי(
  )עטרת ישועה( תכוינה

  
  )יז, יג( ללב	 וראהו הכה	 והנה נהפ� הנגע

דהנה בא� הצדיק רואה על איזה , ונראה לרמז
, ו"איש מאחינו בני ישראל שבא עליו איזה נגע ח

ומהפ� אותו הנגע על , אזי ישתית עצות בנפשו
ועל ידי זה מסיר הנגע , איזה גוי מאומות העול�

כי זה הכוח נית להצדיק הדור , מזרע ישראל
ורו לבטל נגעי� וכל מיני צרעת מעדת יש

  , ולהפיל� על ראש הרשעי�
כאשר הצדיק המכונה בש� כה  וראהו הכה	 וזהו

נהפ� ו נגעי� באי� על עדת בני ישראל ו"רואה ח
, פירוש שהצדיק מהפ� הנגע לגויי�הנגע ללב	 

קמה 'נעשות 'לנוטריקו  לב	כי לב	 שה� בחינת 
מעדני ( .ולנו וכלל ישראל כל טוב אמ, גויי�'ב

� )מל

  
 אדמד� לב	 נגע בגבחת או בקרחת יהיה וכי

  )מא, יג( בגבחתו או בקרחתו הוא פרחת צרעת
 נגע הנאמרי� מהסוגי� באחד יהיה א� אמנ�

 צבוע שהוא, אדמד� והוא, לוב שמראה לב	
 צרעת, שפלות בהוראת הבריות את לרמות
 .רבי� עוונות או עוו יפרח מש� כי היא פורחת

  )אלשי� –תורת משה (
  

  )מה, יג ( יעטה שפ� ועל' ו הנגע וגווהצרוע אשר ב
 השפתיי� שומרי� שני הוסיפו הלשו על

 עליו מצווי� לכ הועילו לא אלו וא� והשיניי�
 של בגנות� שדיבר ומפני שפמו על לעטות
 .טמא עצמו על יכריז, יקרא טמא וטמא, אחרי�

  )שפר אמרי(

 

שהתכלית , בכוחו להעלות את כל מה שנברא לפניו
  . ת"י עבודתו להשי"ע לוהמטרה היא שיעלה הכו

על מה  )א"ה מ"פ( אבות' על מסמדרש שמואל בוכתב 
ל שכל העול� כולו נברא בפע� הראשונה "שאמרו ז

ואחר כ� בכל יו� ויו� היו כל הדברי� , במאמר הראשו
ולמה הוצרכו ', תה וכומתגלי� ומתגשמי� כאשר ה� ע

הדברי� להתפשט בהתפשטות בעשר מאמרות אחרי� עד 
כי בהיות כי  כל  תכלית ', שנתגשמו הדברי� כאשר ה� וכו

בריאת העול� היה להשכיר ולהעניש לנשמות אשר עד 
ת "ורצה השי, עתה משולח גבוה קא זכו במתנת חינ�

אז ו, להביא� בזה העול� הגשמי והממולא מתאוות גופניות
בל ישלח יד ליהנות מתענוגי , א� האד� יהיה נאמ לשולחיו

וא� להיפ� , אז יוותר לו שכרו כי בשלו הוא זוכה, העול�
ואילו לא היה מתעבה ומתגש� , ישוב לו גמולו בראשו

, ר ולא תאוות גשמיות"העול� בגשמות הזה לא היה יצה
באופ לא היה מקו� להשכיר ולהעניש והיו כול� כמלאכי� 

ת שלא יעמוד "על כ רצה השי, י לה� שכר ועונששא
העול� בבריאת המאמר הראשו שהיה רק בתכלית הדקות 

רק רצה שיתפשט עוד בעשרה מאמרות אחרות , והרוחניות
ועתה שנברא בעשרה , עד שנתגש� בגשמות כאשר הוא

לא כ א� היה נשאר , ר בעול�"מאמרות ונתגש� יש יצה
וכ לית שכר טוב , אשוברוחניות אשר היה במאמר הר

לצדיקי� שמקיימי את העול� ע� היות שנברא בעשרה 
כ לא התאווה "ואעפ, ר"מאמרות ונתגש� ונתפשט ויש יצה

וה ה הדברי� תואמי� . ל"עכ, על כ שכר מרובה, תאווה
ל שבריאת העול� היה "ק מזלאטשוב הנ"לדברי הרה

י "בהתפשטות הגשמיות הכל לתכלית שיתוק ויתעלה ע
וההתפשטות היתה עד כדי גבול שיוכל האד� , האד�

תזריע ( .לשבר הגשמיות והתאוות ולהעלות לשורש
  )ט"תשס

 

 לבנה שאת והנה' כו באד�' תהי כי צרעת נגע
  )יא- ט, יג( הכה	 וטמאו' כו הוא נושנת צרעת' כו
 האנשי� אות� על לנו רמזה שהתורה ל"י

 בפיה� ומענה הדור צדיקי על סרה שמדברי�
 לבני� שלובשי� מה וג�' לד עבודת� שכל
 מה� לאסו� אנשי� לפני התראות למע הכל
� טמאי� המה ההמה האנשי�, ודוכב וזהב כס

 עבדו ובמשה' בד ויאמינו כנאמר' בד וכופרי�
� אמונה י"ע תלוי ה"ב הבורא אמונת שא

 במכילתא עיי	( עול� עמודי שהמה הדור בצדיקי
 כנאמר, )ט משנה ו פרשה דויהי מסכת בשלח פרשת
 עיי	( מקיי� ה"והקב גוזר צדיק ל"חז בדברי
  .)מה ד! א"ח בזוהר
 באד� שיש, היינו ,באד�' תהי כי עתצר נגע וזהו
 ז"עי שבא רע ש� והוצאת הרע לשו ו"ח

 סרה שמדבר יע ,הכה	 אל והובא, ל"ר לצרעת
 שאת והנה הכה	 וראה. כה הנקרא הצדיק על

 שחטאה הלבנה כמו הוא שחטאו, היינו ,לבנה
 לשני אפשר אי ואמרה שקטרגה במה' הי

 כ וכמ, )ס חולי	( אחד בכתר שישתמשו מלכי�
 ולבטל ישועות לפעול יכול שצדיק מאמי אינו

 חי בשר ומחית לב	 שער הפכה והיא. גזירות
 מלבושי� שעיקר שאומרי�, היינו ,בשאת
 הוא, מחטא לבנונית בעצמו שמראה הלבני�

 ורמז. עתק הו לאסו� ביתו פרנסת עבור רק
 צרעת שהיא ,הוא נושנת צרעת הכתוב לנו

  . ול�הע בריאת מעת ישנה וטומאה
 איש על לאמור יוכל שהצדיק ,הכה	 וטמאו
. תקוה לו שאי ,יסגירנו לא. טמא שהוא כזה

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
 ואמרו לו עבדיו כפי שמרומז ורואי� בפסוקי� שכדאי הוא
לו להכניע עצמו ולהקשיב לדברי הקדוש עליו הנביא 

ואז אכ ראה נעמ שבאמת ממילא הוא מלא בצרות , אלישע
, פעמי� בירד' ממילא בלית ברירה הוא הל� וטבל בנהר ז

ועשה כפי ' והכניע הוא את עצמו בזה בפני אלישע נביא ה
ע על א� שהיה שר "שנצטווה לטבול בנהר פשוט והכניע א

, ולכ אז דייקא חל עליו קדושת וברכת הצדיק, צבא אר�
וזכה לישועה לפי שראה שכל דיבורי הצדיק ה� תורת אמת 
והבי מעלת אלישע והצדיקי� ונכנע בפניו ולכ אז לאחר כל 
זאת כשראה אלישע שהוא באמת חזר למוטב אז הל� ודיבר 

" ויבוא ויעמוד לפניו"כ ש� "עמו הוא אלישע בעצמו כמש
ועזב את , ע� כי כבר בא נעמ להכנעה גמורהמשו� זה הט

ז ושב בתשובה שלימה ואז דייקא זכה לישועה "כל הע
  . ולרפואה

ופרשת , כל הישועות תחילת� בענווה ושפלות רוחולכ	 
י ענוה ושפלות רוח זוכי� לישועות "טהרה וע' תזריע היא הל

ת יעזור "השי .טהרה ולהכנעה ולטהרה אמיתית' של הל
ושפלות רוח  שיהא לנו דע� ריכטיגע דעת  י ענווה"שע

אמיתי ליל� בדר� האמיתי בענווה אמיתית ושפלות רוח 
אמיתית וכולנו נתקדש ונטהר כדבעי ונחזור בתשובה מאמת 

ויעשו כול� אגודה , מאהבה אוי� א זיס אופ או� אייביג
  .אחת לעשות רצונ� לעשות בלבב של�

שטייג בענווה  צו הנכונה דעתה דתהא לנות "השייעזור 
אמיתית ובשפלות רוח אמיתית שנקדש ונטהר עצמנו 

ונוסי� בתשובה מאהבה ביתר שאת אוי� א זיסע , כדבעי
' ת ברוב רחמנותו יכי אותנו לכ"השי .אופ אוי� אייביג

והרי צריכי� אנו לרחמי שמי� בכלל , ט קודש של פסח"היו
ואולי  ע"זיק מברדיטשוב וכ	 הקדושת לוי "הרהוכ , ובפרט

שואלי ודורשי� "ל "בחז' מה שאי היו מפרשי� עוד צדיקי�
 י דר�"שפירשו זה עפ "שלושי� יו� קוד� החג הפסח' בהל

שהלכות הפסח ה� עני הרוחני של  החסידות והמוסר
היה יציאת מצרי� וש� היה יציאה ה בגשמי  שבו הפסח

ט שערי טומאה "פדיתנו מבית עבדי� וה ברוחני יצאו ממ
ובהלכות אלו , ר"ל לשערי קדושה ומפרעה שרומז ליצה"רח

ע ברוחניות לצאת "יו� קוד� החג להכי א' צריכי� לעסוק ל

זהו כלל גדול שיסוד הטהרה אינה מתחלת אלא  
י הכנעה וכמו שלכ מצינו להיפ� שצרעת "אלא ע

שכ כתוב בפרשת מצורע וע) ארז , באה מגאות
, י לפי שהנגעי� באי� על גסות רוח"ואיזוב ופירש

וממילא מתחילה שנעמ הגיע בגאות גדולה ע� 
השגה אי� מגיעי� סיסרא וע� רכבו לא היה לו כלל 

כמו שכבר מביני� לבד מה , לנביא ולקדוש עליו
ממילא שלכ , ל"שנעמ זה הטיפש חשב לו רח

אמר אלישע שאי מקומ� של בעלי גאות שייכי� 
אצל מקומו לכ לא הכניס� אלישע אל תו� ביתו 
וא� לא יצא לקראתו לחו) אלא שלח לו שליח כדי 

דייקא יזכה  להבינו שידע שרק א� יכניע עצמו אז
ולכ ג� אמר לו שיל� , לתיקו מלא ולישועה גדולה

לירד דווקא כי הטע� שאמר דווקא לירד דזה היה 
נהר קדוש הג� א� שבחיצוניותו נראה הירד כנהר 

ולכ אמר לו שיטבול בנהר שנראה פשוט , פשוט
כ לפי השגתו שלו של נעמ אי בזה שו� עני "וא

ד אפו למטה ויניח כ יורי"לטבול בו אבל אעפי
חכמתו בצד ויעשה מתו� הכנעה ובלי להבי ואז 
ל "דייקא יזכה שקדושת הירד תג עליו ולכ ג� א

כי , טהרה' פעמי� דייקא כי הוא מס' לטבול ז
, בטהרה היה תמיד הכל שבעה ימי� שבעה נקיי�
ורק א� יכניע עצמו אז תחול עליו קדושת הירד ואז 

  . ל הירד שבעה פעמי�י טבילה במקוה ש"יתרפא ע
דהייליגע זיסע מר	 רבינו דוד משמיה ' וכמתאמרי

שמתכופפי� , א מהו סוד המקוה"זיע מלעלוב
עד שמגיעי� לתחתית ואז שוב .. ויורדי� עוד ועוד

שזהו העיקר שלא . מתכופפי� בהכנעה גמורה
להיות בגאווה אלא רק בהכנעה ושפלות הרוח 

כי א� , שועותז זוכי� לטהרת המקוה ולכל הי"שעי
אבל , ל טובל בגיאות הרי הוא טובל ושר) בידו"רח

י ההכנעה זוכה לטהרה "מידה טובה מרובה שע
ל שהנה "שזה מה שרואי� ש� כנ...ולכל הברכות

נעמ הזה בא בתחילה ע� גיאות גדולה ואמר 
הלא טוב אמנה ופרפרה נהרות דמשק : "בזילזול

לכ ו, "מכל מימי ישראל הלא ארח) בה� וטהרתי
התריס בגאוותו כלפי אלישע ואמר מה הוא שלח 
אותי לנהר פשוט כי הוא חשב שישלחהו לאיזה נהר 
מפואר ע� המראות המיוחדי� והמפוארי� 
שסביבותיו ומה שלחני זה הנביא לנהר פשוט 

אמנ� לאחר שגמר לומר את הבליו אז שבו , לטבול

כ "ר והטומאה לגבולי הקדושה כמש"מ היצה
י מטומאה "את בנ' ק שבאלו הימי� מוציא ה"בספה

לטהרה וכ� יעסוק בזה שלושי� יו� לפני הרגל עד 
כליל מהטומאה  ז נזכה כשיבוא הרגל כבר נצא"שעיד

ונהיה כולנו תו� גבולי הקדושה וזהו עבודת אלו הימי�  
שא� לאו חלילה  ,שבה� צריכי� לצאת ממצרי�
לכ צרי� תמיד ו. ל"יכולי� לבוא הגויי� הרעי� רח
 שיגיע פסח צרי�ועד , הכנה ולצאת כל יו� ממצרי�

 'בחי ג"שנוציא עצמינו כליל ממצרי� ברו שנזכה כבר
 ".צ כל ימי חיי�"יו� צאת� מארמ למע תזכור את"

 ודשט ק"ה יעזור לנו ויקדש ויטהר את כולנו ליו"הקב
וישמרנו ממשהו , ת ית לנו מתנת חינ�"השי, פסח

בניס נגאלו ", חמ) פסח אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג
זהו זמ ועת רצו של הגאולה , "ובניס עתידי להגאל

  .השלימה ועת רצו של כל הישועות
היו  צדיקי�, "אשר ישועות בו מקיפותהחודש "

שמלוי� מ השמי� בהקפה ג� למי  'מקיפות'מפרשי� 
 ובתורה איתא פשטי�, שאינו ראוי לפי שהזמ גרמא

ל בפשטות שמקיפות היינו שחודש ניס "ואפ, רבי�
בכל מקו� יש , וצדדיו מוק� תדיר ישועות מכל רוחותיו

יס הוא עת רצו נו למדי� כי חודש נאנמצ .רק ישועות
יעזור  ברוב רחמיו 'ה, לפעול אלעס גוט' גדול שאפ

ת בעצמו וברוב רחמנותו ישמח "השי, שנפעל כל טוב
' ה, את כל כלל ישראל ושבורי לב בכללות ובפרטות

ר ית לכל כלל ישראל בכללות ופרטות רפואה "ברו
ישמור את ' ה, שלימה ובריאות השלימה הגו� והנפש

ו� שה� אוי� א זיסע אופ אוי� כל ישראל בכל מק
ת ישמור את כול� בשמירה עליונה וכל "השי, אייביג

הנה לא ינו� ולא ייש "כלל ישראל בכללות ופרטות 
ר לכול� את "ת בעצמו ית ברו"שיה ".שומר ישראל

כל הברכות ואת כל הישועות שלימות בגשמיות 
, הפרנסה בהרחבה גדול, בני חיי ומזוני רויחי, וברוחניות

ונזכה להיות שטייג בקיו� , תורה וגדולה במקו� אחד
ש ומידות "יר, עבודה וגמילות חסדי�, התורה והמצוות

עבדו "  מיט א גזונטע אידישע שמחה שטענדיג ,טובות
כל התורה והמצוות , "בשמחה בואו לפניו ברננה' את ה

ת ית "השי, צרי� להיות בשמחה בטוב לבב מרוב כל
וית לנו בהאי , לימה אמונה שלימהש גאולה ש"לנו רפו
ט קודש פסח שנאכל קרב "את היו בפסח הזה שתא
בהאי  ולעלות לרגל ונזכה לבני בית המקדש,  פסח

  . שתא אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא    ''''המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

        אמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת תתתתתתתת
        יקרי� על הפרשהיקרי� על הפרשהיקרי� על הפרשהיקרי� על הפרשהניני� ניני� ניני� ניני� פפפפ
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  מתולדותיו

 לאביו נולד, ע"זי מזבאריז וועלוועלע רבי זאב ק"הרה
 לו חמשה' הי והמגיד, שלישי בן ע"זי המגיד מזלאטשוב

 חומשי חמשה נגד המה בנים חמשה כי ואמרו צדיקים בנים
 הצטיין, ויקרא ספר שי נגדשלי בן' הי תורה והוא חומשי
 גודל ניכר' הי המדות בשלימות ובפרט ,התמימות במדת

 בשום וגנות רע לראות ושלא ,הבריות באהבת עבודתו
 'צדיק' אדם לכל קורא 'והי, לפלא היתה זאת ישראל
א "כי פ מסופרעד ש, פשוט ואדם עגלה לבעל אפילו

כי כך היה ' רבי וצדיק'הסתפר אצל הספר וקרא לספר 
אמר לו הספר אם אני רבי אז שהרבי ישתדך , קורא לכולם

אבל , ענה לו הרבי נכון שאתה צדיק ורבי גדול, איתי
ובער שהוא רבי יותר גדול 'הציעו לי את הבן של הברדיטש

  .ממך
*  

" הרבי התמים" והכפרים העיירות בני בפי נקרא' הי ק"הרה
 ,לטארנאפאל הסמוכה בעיירה פעם שהיה מעשה מפני
 שניגש עד ארוכה שעה בשוק ועמד בבוקר שבת בערב
 מעץ ארגז למרגלותיו ושמו ,לביתו והזמינו שכן אחד אליו
 ולישב הקדושות רגליו את הצדיק עליו כדי שיניח קטנה

, בארגז רגלו אצבעות קצה כשנגע אולם מיד, במנוחה
 הארגז את וכשפתחו, כויה כמי שקיבל רגלו והוריד נבהל
 זאת וכשהניחו הספר את והוציאו ,וישר קב שם ספר מצאו
נתודע  ותיכף, רגוע את רגלו עליו הניח לרבינו שנית

 אנשים ובאו הרבה הזאת בעיר להעולם ל"הנ הסיפור
 בעיר הזאת אליו שבאים רבינו וכשראה, פניו את לקבל
וענה , זה על האכסניא בעל את שאל, עיר מבכל יותר

 על רגליו חלהני כשלא רצה הקודש רוח כאן הראה שהרבי
' הק רבינו זה על וענה .'וכו קדוש ספר שם ארגז והיה
 הכתוב על, זושא 'ר רבי ק"שמעתי מהרה, בתמימות

, בנו את המאכלת לשחוט את ויקח ידו את אברהם וישלח
', וכו את המאכלת אברהם ויקח לכתוב מספיק וקשה דהיה

 והתירוץ ,את ידו אברהם וישלח המילים להוסיף צריך ומה
 הוסיף ,מילה מצות על אברהם את ת"השי שכשצוה ,הוא
 ח"רמ 'גימ אברהם י כי"רש שם ומבאר', ה אות ה"הקב לו

 מצות מילה של שמהקדושה והיינו, אדם של איבריו כמנין
ולכן  ת"השי רצון רק יעשו אבריו ח"שכל רמ אברהם יזכה
 ולא, לעולה והעלהו רק ת"השי לו אמר העקידה בעת

 לא זה כי בסכין ליגע רצה לא םאברה לשוחטו וממילא
 ה"כוונת הקב כי הבין הבנתו דלפי היות אולם ,ת"השי צוה
, המאכלת את ליקח ידו את הכריח, דוקא לשוחטו הוא
 רק, הקודש אינו רוח דזה להבין צריכים אתם ולכן, כ"ע

 ארגז על מונח להיות רצו מעצמן לא דרגלי פשוט הוא
 חייכו זאת ששמעו והעולם שם .קדוש ספר בו שיש

, תם באמת והוא, התם הרבי' לרבינו הק דקוראים, באמרם
 של ברגליו שגם נודע את המופת דעכשיו הגדיל דבדבריו

  .הקודש רוח יש רבינו
  

  לרבינוהנסיעה 
 ק"הרה  על ע"זי ניץ'מויז חיים האמריק "הה בשם מסופר
 רבו אל נוסע שהיה, ע"זי מלינסק מענדיל מנחם רבי
 רבי ק"הרה בנו ממנו ביקש, נסיעתו לפני פעם. ח"האמ

 אותו שיצרף, ילד עדיין שהיה, ע"זי מראפשיץ צבי נפתלי
 הפציר כאשר. לבקשתו נענה לא אביו אך. בנסיעתו אליו
, אבא, למה":הילד שאל, סירב והאב, ופעמיים פעם הילד

  ע"ק המגיד מזלוטשוב זי"בהרה ע"זי בנימי	 זאב וואל! מזבאריזק רבי "הרה
 ) ב"רפת( ניס	' גיומא דהילולא 

 את בראותך כי":  השיב "?עימך  לקחתני תרצה לא
 ותצחק קלהתאפ  תוכל לא, הרבי של הנהגתו
  . ק"הרה הבטיח. "עליך יקפיד והרבי, ממנו

 שיקח ובלבד, ויתאפק עצמו על שיתגבר מראפשיץ
 ילדו את ונטל, מלינסק ק"הרה הסכים ,עמו אותו
 בפשטות היה נוהג, רבינו. מזבאריז ק"הרה אל

 את כשערך גדלותו שגב את הסתיר שבה, מופלגת
 חפת, "מקדש כל" לזמר והחל, ק"שב בליל שולחנו
 הנהן המשמש. המשמש על והביט, "כל":ואמר

: ואמר רבינו המשיך ואז, הסכמה לאות בראשו
 המשיך, בראשו המשמש הנהן כששוב. "מקדש"

 כשראה הזמר כל את וכך, הבאה המלה את ואמר
. לשחוק והחל, להתאפק יכל לא, זו הנהגה הילד
 מיר וועלן, אונז פון לאכט מען אז": רבינו נענה
 כששמע. )נאמר לא, מאיתנו שוחקים אם( "זאגן נישט
 הוא, מאוד עד נבהל, הדברים את מלינסק ק"הרה
 לחי על סטר "טיש"ה ובסיום, הצדיק מהקפדת ירא
 "!ההקפדה לך תזיק כמה עד יודע מי": באמרו, בנו

, טאטע": ונענה, אביו רוח את להרגיע ניסה הילד
 נאך וועט'מ, פארדינען נאך וועט'מ, זעהן וועסט
 נצא, תיווכח עוד, אבא(  "רווח מיט דא פון גיין יסארו

 אל מלינסק ק"הרה נכנס, ק"במוצש. )רווח עם מכאן
 ירא כשכולו, בנו עם יחד, קוויטעל עם הצדיק
, הילד אל רבינו פנה והנה. הצדיק מהקפדת וחושש
 ק"הרה שאל. "סליחתך את לבקש עלי":לו ואמר

 גיניב שהרי": רבינו נענה "?מה לשם": מראפשיץ
 שתסלח רוצה הנני. לחי - בסטירת אביך י"ע נענשת

 בתנאי אך, לסלוח מסכים הנני": הילד השיב. "לי
 ברכת את והאציל רבינו פתח. "יברכני שהרבי
, בכך הסתפק לא מראפשיץ ק"הרה אך. קדשו
 ידיו את יניח שהרבי אבקש, רציתי כך לא": ואמר
 דרכי אין": רבינו אמר. "יברכני וכך, ראשי על
 השיב. "אדם שום כך בירכתי לא ועדיין, בכך
 לבקשת רבינו נענה …"אסלח לא, כן אם": הילד
. ובירכו, ראשו על קדשו ידי את הניח, הילד

 רואה": לאביו הילד אמר, הרבי של מחדרו כשיצאו
  ".רווח עם מכאן יצאנו, אבא אתה

*  
 ובא, בדרך מזבאריז וולף זאב רבי נסע אחת פעם
פשפש , נדבה ממנו וביקש, ועני חסיד בחור אליו

 החזירו. גדול מטבע לידו נזדמן, בארנקו הצדיק
 ,אמר, "צעיר בחור", לנצרך ונתן קטן מטבע והוציא

  ".לגדולות יצפה ואל יתבייש אל"
  זאב' ר לו קרא מיד. כפוף בראש החסיד לו הלך

: השיב, "?עתה זה חשבת מה, בחור: "ושאל
 אל: ברךית השם לעבודת חדשה למדתי דרך"

 אמר" כיוונתי לזה". "לגדולות יצפה ואל יתבייש
  .  רחבה ביד לו ועזר הצדיק

  
  רחוםאב 
 מיכל יחיאל רבי של בנו, מזבאריז וולף זאב רבינו

 מילה לברית עגלה עם הבעל א"נסע פ, מזלוטשוב
 כאשר ויהי. מאוד גדול היה והקור, החורף בימי
 הברית שם היה אשר לבית הקדוש הרב הלך
 עגלה הבעל כי ונזכר, מעט שם ונתעכב, להמי

 יצא אז. מאוד גדול והקור הסוסים אצל בחוץ עומד

. בזריזות עושה היה כי, יוצא ראה אותו לא ושום אדם, לחוץ מהרה
 מעט והתחמם הבית תוך אל בחדר ובוא נא לך: אליו ויאמר אליו ויצא
 והעגלה הסוסים להניח אוכל לא: עגלה הבעל וישיבהו. גדול הקור כי

, מעט ותתחמם קצר לזמן נא לך: ויאמר הרבי. גניבה מחשש -  לבדם
 בו ויפצר ,לו לשמוע עגלה הבעל הסוסים וימאן אצל פה עומד ואנכי
 אשר את שכח כי מאוד עד ויתמהמה, הביתה עגלה הבעל ויבא, רבינו
 את ויחפשו השעות ארכו כי ויהי. קצר זמן לאחר לשוב שעליו לפניו
. הגדול מהקור ורועד עומד, הסוסים אצל עומד בחוץ והווימצא רבינו

: בתמימות להם והשיב? בחוץ עומד הקדוש רבינו למה: אותו וישאלו
 נשארתי ואני, מעט להתחמם החדרה ג"הבע את לשלוח הנה יצאתי

מרן  מתלמידי הדורות סדר( עדיין בא לא והוא, הסוסים על להשגיח

  .)ד"תשמ ברוקלין, 'ט הק"הבעש
*  

 שעסק, מומר יהודי נכנס' מזבארז וולף- זאב- בנימין רבינו של תולבי
- בני את שאל בנימין רבי כשראהו .השלטונות בעבור מיסים בגביית
! ?צדיק: "והגיבו הבית בני התפלאו ".?הזה הצדיק רוצה מה: "ביתו
' שכ מה רק אני יודע: " בנימין רבי נענה !".הוא מומר יהודי הלוא

 פי-על, מה אלה. 'צדיקים כולם ועמך': הוא מפורש ופסוק ק"בתורה
 תהיה מוטב. הזה האיש של התנהגותו את מבינים אנו אין הזה הפסוק

  ".הפסוק על ולא עליו הקושיה
  

  על גנבים' אפימרחם 
שהגיע לרבו , רבה של טשכנוב, ל"בגאון רבי חיים מרדכי זצמעשה 

 ע בשנה הראשונה"זימאלכסנדר ' ישמח ישראל'ההרבי הקדוש 
נשאל האם הדרשה ". הן: "וענה, נשאל האם דרש בפני עדתו. לרבנותו
 "...לא כפי המצופה: "והודה, פעלה

רבי זאב הרבי הקדוש . שמעני ואספר לך מעשה שהיה: לו הרביאמר 
כמה . שיהודי יעבור עברה, ע לא יכול היה לשאת"זי 'וולף מזבריז

כזו הייתה  -   ?כדי שיהודי לא יאבד עצמו לדעת לנגד עיניך, תשלם
  !לגבי עברה הרגשתו
נרעש רבי . גנבים חדרו לדירה. הקיץ לקול רחשים בדירתו, אחדלילה 

אימרו מה : פנה אליהם בתחינה! ,לא תגנבו'הלא יעברו על : וועלוול
, המחזה שב על עצמו... אך למחרת באו שוב. קיבלו והלכו, רצונכם

נית הקיצה וראתה הרב...באו כל לילה, וכראותם עם מי יש להם עסק
כי מונע : וסיפר, שאלה את בעלה. שבכל יום חסרים חפצים נוספים

, אדרבה': אמר' !יתרוקן הבית, באופן זה': אמרה. הוא יהודים מעברה
כך לא יעברו . תקרא ותצעק ותבריחם, כשיבואו': אמרה' !הבי עצה

  ...הבטיח לה שיעשה כן. 'עברה ולא ירוקנו את הבית
אבל הם , קם אליהם והתחיל לצעוק. ם כדרכםבאו הגנביבלילה 

פנו לשלוח יד . לא שמו לב לזעקותיו, בהכירם את רבינו ואת שיחו
קמה הרבנית ... והוא מיהר לפייסם שיתן להם מרצונו הטוב, ברכושו

: וענה?' מדוע לא צעקת': שאלה. בבוקר וראתה שחסרים חפצים נוספים
, כשיבואו, הלילה': מרה לוא' ...מצעקותי אך הם לא התרשמו, צעקתי'

. הלילה הגיע ועמו הגנבים' ...כבר יברחו, כשאני אצעק. תעיר אותי
עומדים , ובינתיים פושטים הם יד בגנבה. ולא קמה, החל הרבי לעוררה

ושוב , קמה הרבנית. ונתן להם כחפצם, מיהר להניאם! לעבור עבירה
אבל ישנת , יניסית'. התאוננה?' מדוע לא הערת אותי'. חסרים חפצים
ככל שהשינה עמוקה : דע לך כלל': אמרה לו. השיב', שינה עמוקה

  ..."'כך יש להעיר חזק יותר, יותר
, כלל זה צריך לדעת הרב בנוגע לעדתו: "הרבי הישמח ישראלסיים 

יספיק קול , קלה' שנתם'כאשר . המחנך בעניין תלמידיו והאב עם בניו
צדיק , שרפי קודש( !"...וליש לזעוק בק, אבל אם השינה עמוקה. רך

כ "ב ומנו"ניסן התרפ' כאמור רבינו נסתלק ביום ג). באמונתו
  .שבאוקראיינא' זלוטשוב'ב

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

  יאיאיאיאיאיאיאיאהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיקהילולא דצדיק

  )'דר בא  - ט"תרי( ר משה יהודה לייב"ב עודרבי שמואל ציל) רב דיאקא ו –
  )ג"תנ( י אבוהב מאמשטרד�"רבי יצחק אבוהב המהר

  )ט"תשל( ר יחיא סנואני מיהוד"המקובל רבי חיי� ב
מ "ר' תל, חזו ישעיהו ועוד\כליל תפארת - ר משה"מיאסי ב' רבי ישעי
  )ט"תרל( אהבת שלו�, מקרעמני)

  )א"תרע( ר יצחק מנח�"רבי אלטער מאיר דוד הלוי מוואלברא� ב
חת רבי יצחק  - ר מנח� נחו� מבריסק"יא מטריסק האצאלעס ברבי מרדכי זוס

  )ז"תרצ( מבהוש
  )י"תק( בית דינו של שמואל' ר שלמה לניאדו ב"רבי שמואל ב –

  )א"תקפ( באר שבע' לייב יורבארגר מוילנא ב' ר ארי"רבי שלמה ב
  )א"תשס( ר ישכר בער מסטראזני)"רבי חיי� מאיר ראזענבוי� ממאשלוי ב

אדר  -ג"תרע( ר אהר אריה מלאשקווי)"פייבוש נפתלי מסניאטי ברבי משול�  –
  )'ב

  )'אדר ב -ו"תרצ( ר ברו� אשר"רבי שלמה שמואל מטשערנוביל ב
  )ו"תתקנ( 'א מבעלי התוס"נכד ריב - ד"הבחור משפייר הי -ר אשר"רבי יצחק ב

  )ד"תקפ( ר אברה� משה"ד מונקאטש ב"רבי צבי אביגדור אשכנזי אב
  )ו"תרכ( ר דב צבי הכה רבינובי)"פארת שלמה מראדומסק בת' רבי שלמה ב

  )ז"תרכ( חת הקדושת לוי- ר יוס� שמחה בוני�"רבי יקותיאל זלמ מליובאוויטש חת רבי דובער ב
�  )ו"תרל( ר יהודה לייב"� ב"י -רבי אברה� שאג אהל אברה� מקויברסדאר

  )ב"תרצ( ר אליעזר צבי מקאמארנא"רבי פנחס נת מרודיק ב
  )ב"תש( ר עמנואל מפשעדבורז"ב' י חיי� מלודזרב

  )ג"תשנ( פאולו. ר יעקב שלמה בעער מראצפערט ס"רבי יואל ב
  )ז"תרמ( מעשה חושב על שער המל� - א"ר דוד בירנבוי� חת הגרעק"רבי חיי� שמואל ב

  )'בסו! המס .ט,ק ג"ירושלמי מו( דוסא' ר' היו� נפ –
  )ט"תצ( ת לחמי תודה"שו 'ר ישראל חזקיהו באסא ב"רבי ישעיהו ב
  )ו"תקס( א"מחצית השקל על מג' ר נת נטע קעלי ב"רבי שמואל ב
  )ב"תרנ( דברי אלימל� מגרודזיסק\אמרי' ר חיי� מאיר יחיאל השר� ממוגלניצא ב"רבי אלימל� ב

  .ר אשר אנשיל"רבי משה דוד אשכנזי מסטאניסלוב ב
  )ח"תרפ( באר מי� חיי� מי' ר מיכאל הופמ הדיי מפאפא ב"רבי משה יוס� ב

  )פ"תר( ר שמואל מלובביטש"ב שניאורסו רבי שלו� דובער –
  )ח"מ( � מרוטנבורג"אביו של המהר -ר מאיר"ד וורמייזא ב"רבי ברו� אב

  )ז"תרע( חת רבי יצחק מבענדער -ר מרדכי משומסק"רבי ישראל דב בער לרנר ב
  )ח"תשכ( יראר דוד טוורסקי מסקוו"רבי יעקב יוס� ב

  )ב"תרפ( ר יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב"מזבאריז ב ]וול![רבי בנימי זאב  –
  )ה"תרכ( הכתב והקבלה' ר גמליאל מקלנבורג ב"רבי יעקב צבי ב –

  )ה"תרנ( ר מרדכי מטשרנוביל"רבי יוחנ מרחמסטריווקא ב
  )ז"תפ( ר יונה מזאסלוב"רבי דוד מקאמינקא ב

  )ג"תש( יבוז'ר ישראל שלו� יוס� ממעז"ד ב"רבי אברה� יהושע העשיל מטרנופול הי

ז "כ ק"שביו� 
  ראד
  
  
  
  
  
  
  

  רח אד"כ' איו� 
  
  

 רט אד"כ 'ביו� 

  

  

  

  

  ניס	' א' יו� ג

  

  

  

  

  
  ניס	' ב' ו� די

  

  

  
  ניס	' ג' יו� ה

  ניס	' ד' יו� ו
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני	 נית	 לשלוח לפקס המערכת

  'בי	 הזמני�'בנושא 
ו כי רק למתי� "לא חופש ח( בהתקרב ימי בי הזמני�: שאלה
היינו שהבחורי� שיחיו נופשי� בבית� ונפשי ד )חפשי

י שלפי המשגיחי� "בשאלתי כשהנני רואה את בני יקירי נ
   הזמני� זה ממש כאילו אי הוא בחור מעולה ובהגיע בי

ו יעבור זמ "ומי מדבר היתכ שח -ק"חשוב לימוד התוה
כואב , או להתפלל אחרי זמ תפילה - קריאת שמע שחרית
עצה כיצד עלי לנהוג \אשמע הכוונה לי הדבר במאוד ואולי

להתאפק חושבני שעוד ועוד הורי� מתחבטי� \להעיר
  )ש"החפ� בעל( .בסוגיה זו

 א"ר מערלויא שליט"אדמור "ק מו"שמעתי מכ: תשובה
ו "זיע הכתב סופרק "שהגה א היה אומר לתלמידיו כשהי

לכו בני� שמעו לי " )ד,תהילי� קכז( פ"נפרדי� ממנו עה
לכאורה יש כא סתירה תחילה אומר , "אלמדכ�' יראת ה

היתכ " שמעו לי"תלכו בני� ומיד אומר  - "לכו בני�"' הכ
והרי א� רוצה להשמיע לה� דברי� , כשהולכי� ישמעו
א� ', ואז ושמעו יראת ה" בואו בני"צרי� להיות כתוב 

בחורי� : סיי� הכתב סופר ואמר? כיצד ישמעו" לכו"אומר 
בישיבה את� שומעי� דברי יקרי� כשאת� נמצאי� אצלי 

זאת לא רבותא כזה גדולה שהרי כל בחור , מצייתי� לי
ו הוא עלול "יודע שעליו להיות ממושמע כי אחרת ח

זה ששומע בקולי יתכ , להיסלק מהישיבה או לקבל נזיפה
וברגע שישתחרר , זה כמו אחד שעושה מתו� כורח ואילו)

את� כש, "לכו בני�"כוונת הפסוק , יעשה כחפ) לבו
הולכי� ולא נמצאי� בישיבה ולא שרויי� בחסות ראש 

שלימדתי אתכ� ' את יראת ה" שמעו לי"ג� אז , הישיבה
במאמר מוסגר כשמדברי� לגיל התבגרות . (במש� השנה

גיל התבגרות נקרא שהנ� בוגר : צריכי� להבהיר ברור
בחור , ואחראי למעשי� ולא זקוק להיות תחת סינר האמא

ו אליו הוא "לא מדבר ח, "קריאת שמעסו� זמ "ישיבה ש
, "ברו� שפטרני"ולמרות שאביו אמר עליו , עדיי לא בוגר

וכדי שלא להיכנס , הוא עדיי חייב את ההכוונה
לקונפליקט ומבוכה בחינו� הבחור יש לדעת כיצד 

  ).להאיר בחכמה\להעיר
דיגיטלי  -רגילי� שכל דבר הוא באופ אוטומטיבזמנינו 

 . 'וכו' וצא ספר וכומכיני� תוכנה וי חינו� הוא דבר עדי
ונחו) לו ג� עבודת , ורגיש מאוד וכ� הוא לעול� יישאר

דהיינו באופ פיזי לעמוד על , כפיי� באופ פיזי ונפשי
כי צרי� לחנ� ע� רגש ' נפשי'ו, המשמר יו� וליל לא ישבות

א "שליט ני�'ר מויז"ק אדמו"מכרבות שמעתי . ושכל
שית ' מחשב'ולא יתכ להמציא עוד לא הומצא : שאמר

כדי לזכות , לחיצה וייצא ב ב תלמיד חכ� ודחיל חטאי
לעבור את ימי . לזה צריכי� להתייגע ולהשקיע ללא ליאות

בי הזמני� ע� בחורי� ובוגרי� בשלו� צריכי� סייעתא 
כ עלינו "ע, והיות וחינו� הוא מצוה הצריכה הכנה, דשמיא

 ' ל הבחורי� שיחילהתכונ ולהכי עצמינו לקב לקראת בי
 ': א"ני) שליט'ר מויז"ק אדמו"עוד אומר כ. הזמני� בי
דהיינו יש להתבונ על " ּבִי	"בי מלשו מלשו ' הזמני�

  .הזמני� מה אתה עושה ע� הזמ
ח ניס בזמ שהבחורי� חוזרי� הבייתה מ "תנסו ברלכ	 

ה בערב "תודיעו לה� בצורה חגיגית שהיו� אי, הישיבה

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

יער� בבית קבלת פני� רשמית כיאה לבחורי� שעמלו ת
, בתורה זמ חור� של� ברכישת קניני התורה שה� נצח

האבא שהוא ... ואז אז. וגדולה לגימה שמקרבת הלבבות
הנני שמח עמכ� וגאה , בחורי� יקרי�: המחנ� אומר לבניו

ו , שזכיתי לכאלה בחורי� יקרי�' בכ� ומודה לה בואו יחדי
ת ימי בי הזמני� וננצל� לתורה ותפילה כדי נחשב ונתכנ א

והולכי� מהקל אל  -שלאבינו שבשמי� יהא נחת מאיתנו
נכו שאת� מביני� שאי שיי� : דהיינו אומרי� לה�, הכבד

, מציאות בבי הזמני� לאכול דבר מה בלי לעשות עליו ברכה
 �וכ הוא הדבר היתכ שאד� יחשוב שבבי הזמני� אינו צרי

  !...בוודאי שלא, ז"לבר� ברכהמ
 � 'האבא בואו בחורי� יקרי� ונקרא יחדיו את הגמממשי

 )טו, קהלת א( "עוות לא יוכל לתק"ש� ' דאי .)ברכות ו(
עוולה שלא יוכל  -דבר עקו� - מהו נקרא עוות' ומקשה הגמ

זה שלא ' ז משיבה הגמ"העולמות וע' לתקו היינו הפסד ב
זוכרני . בהילי�והדברי� מ. כ"קרא קריאת שמע בזמנה ע

א זעק ע� "ר מערלוי שליט"ק אדמו"ר כ"בישיבה כשמו
ו מי שלא הניח "כולכ� מביני� שח: ל ואמר לנו"גמרא זו הנ

כ הוא , ל"הרי חמור הדבר מאוד רח -תפילי באיזה יו�
בוודאי הנכ� . הדבר לא לקרוא בזמנה זה עוות לא יוכל לתק

ח עד סימ "ע מסימ נ"יודעי� ישנ� עשרי� סימני� בשו
  ?...ו מצוה זו"היתכ לבטל ח, ש"קר' ט על הלכ"פ

 .אבואו יקיריי ונתכנ יחד את ימי בי הזמני� : האבמוסי! 
שנקבל ! ש"ו יו� שעוברי� על זמ דקר"ח' כיצד שלא יהי

לתכנ  .ב. ש"ע לקו� לפני השעה שחייבי� לקרוא את קר"ע
קו� ולראות לא לאחר את זמ השינה כדי שיהא אפשרי ל

, ד ללא גבול"ה יבואו בס"הרעיונות בעז. ש בזמנה"לקרוא קר
לבסו� כדאי להציע� לצטט ". את פתח לו"' כי זה בבחי

בי "בפניה� מעט פניני� מגדולי ישראל על הנושא הנקרא 
אפשר לומר לה� שלא מחפשי� כלל להיות שוטר ". הזמני�

ה בחורי� "הנני יודע שב: אלא אומר האבא, ונוגש עליה�
וכל אחד , שלמדו זמ חור� יודעי� היטב את העומד לפניה�

 "יאמר לעצמו בבי הזמני� שאי משגיח זה בבחינת  אי
  ...ת יהא בעזרת�"והשי, הדבר תלוי אלא בי

  גדולי ישראל בנושא בי	 הזמני�מדברי 
לא : ה ואמר רבא"ד' על הגמ :)שבת קיט( א"מהרשבאיתא 

, ה אנשי אמנהחרבה ירושלי� אלא בשביל שפסקו ממנ
וכותב  'וכו שוטטו בחוצות ירושלי� )א ,ירמיהו ה( שנאמר

הוא מצוי , ביטול תינוקות של בית רב"... :דברי� כדרבונות
 ג� הבחורי� מבטלי	 רוב הימי� בבי	 הזמני�, בכל קהילה

ראוי בכל  ,ק"עכל" והולכי ברחובות בביטולי� וטיולי�
ש שחרית "לבטל קריעל , קהילה לדרוש לה ולהודיע איסור

  .ש"עיי. בזמנו
ל משגיח ישיבת מיר "זצרבי יחזקאל לוינשטיי	 צ "הגה

על בחור בישיבה לדעת שהישיבה כמו ג	  :היה אומר' ופוניבז
כ ישמח בעת שהותו "וע עד	 היציאה לרחוב בבחינת גיהנו�

כ בבי הזמני� "בישיבה יש כח הרבי� משא, בכתלי הישיבה
כידוע לפני פטירת אד� ( הרע קשה בכל סיו� יש מלחמת יצר

וידוע הכל הול� אחר החיתו� וכמה  )ר בא לפתות"היצה
 זהירות צרי� לא לאבד בבי הזמני� מה שרכשו כל הזמ

מי שלא נזהר לשמר קניניו הרוחניי� "והיה אומר בכאב לב 
שהרי אינו מחשיב , ו תוהה על הראשונות"אות הוא כי הוא ח

אותה אבקש ' קונט( .בישיבה את כל מה שרכש במש� הזמ
  .)ח"ב תשנ"ב
ת אינה מצוה שהזמ "מצות ת: א"ני� שליט'ר מויז"אדמוק "כ

התורה נצחית ומחוייבי� ללמוד ג� בימי בי הזמני� , גרמא

יש ללמוד "להוכיח לבעל דבר שלא עובר יו� בלא לימוד התורה 
 בכל יו� חוק ולא יעבור שעתיי� לפני התפילה ה בבוקר וה

מקובל לחשוב כי בימי בי הזמני� אי חייב ללמוד , ות ערבלפנ
? מי התיר הבטלה? מי קבע זאת... באותו עמל של אמצע הזמ

�עול של השגחה עצמית על  -להיפ� בבי הזמני� מוטל עול נוס
להזהר בבי הזמני� מהרחוב וחברי� [ההנהגה בבי הזמני� 

ג� לא הזמ  הזמ לעול� אינו הפקר] רעי� שהוא שאול תחתית
 הזמני�  הזמני�'ה "אי אצל הקב, של בי ויש בחורי� ', בי

שיודעי� כיצד לנהוג בבי הזמני� וקמי� בזמ לומדי� 
א� במידה , לנוח כנדרש בוודאי שצרי�, ומתפללי� כראוי

ה מצפרני היצר הרע הפורש רשתו "וכ� נינצל אי, ומשורה
  .)חומת אש( .וקשתו

הבי הזמני� הגדול ביותר הוא : ל"זצ רבי יששכר מאירצ "הגה
חודש של� יוצאי� מהסדר הישיבתי של , ח ניס"בי הזמני� מר

וסדר חזרה וסדר של , תפילות בזמנ� ולימוד המסכתות בעיו
אי , וביו� אחד בסיו� הזמ הכל משתנה, לימוד בבקיאות

כל אחד ק� משינתו אשר לבו חפ) , סדרי� קבועי� לתפילה
א� יכנס ש� באמצע פסוקי , שרק ימצא ותופס איזה מני

וכל התפילה בשטיבעל במהירות , ש"דזמרה ג� בברכות ק
והתלמיד ישיבה , שהרי אנשי� יוצאי� לעבודה וממהרי�

והכל נעשה תחת איצטלא של , שלו' מרגיש ירידה בעבודת ה
כ למד "ביטולה של תורה זהו קיומה הוא הרי זקוק למנוחה שכ

ועכשיו זה הזמ של מנוחה אלא א� , בשקידה ומיעט בהשינה
 �היה יוש בזמ סביר בלילה היה נית לומר שבי הזמני� מוסי

  .כ"ע. מנוחה
חגיגה ( ל אומרי�"חז: כנסת חזקיהו -א"רבי דב יפה שליטצ "הגה
ת שקשי� לקנות ככלי זהב וכלי פז ונוחי לאבד ככלי "על ד )טו

מעלה מדרגת ל שדברי תורה ה� ל"ז ל"המהרוביאר , זכוכית
וכדאי לדעת מה שהמשגיח . כ שיהיו בידינו"ולכ קשה כ, האד�

ל הוסי� ואמר שהקושי בהשגת מעלות רוחניות "זצ' מפוניבז
ורק בעמל נית לרכוש . גדול הרבה יותר ממעלות גשמיות

הרב ולכ� כדאי לחזור על הלימוד וכפי שאמר , רכישת אמת
, דו במש� הזמשא� לא חוזרי� על מה שלמ, ל"זצ אברמסקי

  .כ למה באו כלל"א
ל היה אומר שבבי הזמני� אפשר ללמוד "זצ יעקבוהקהילות 

שהרי בבי הזמני� אי שעבוד , יותר טוב מאשר בתו� הזמ
ואי אד� לומד אלא במקו� שלבו , למסכת הנלמדת בישיבה

עלינו לזכור כי בי הזמני� נועד למנוחה בלבד ולא לפריקת , חפ)
אמר שהלימוד בבי הזמני� זה אחד  הגדולי� אחד. ו"עול ח

, ונמשיל זאת לרכבת הנוסעת, הדברי� שבו אד� ניכר
ואול� . וכל הקרונות נוסעי� יחד, שבתחילה נוסע הקטר

כשהקרונות מנותקי� רואי� שבעצ� רק לקטר יש כח עצמי 
יש בחורי� הנוסעי� . והוא בכוחו סוחב את כל הקרונות בכוחו

וה� נגררי� אחר האוירה , ה מובילה אות�י שהישיב"בישיבה ע
 הזמני� יש מבח לכל בחור א� יש לו יכולת , הטובה בבי

וידוע כי ההלכה שכדי לבדוק א� עו� הוא טרפה , עצמית לגדול
, וזהו הסימ לחיותו, או לא מניחי� אותו בנהר שישחה נגד הזר�

כ� המבח , אול� מה שהוא שוחה ע� הזר� אינו סימ לחיותו
וחנו האמיתי הוא א� יש בידינו ללמוד ג� בבי הזמני� ובזמני לכ

 כ"ע. ראיה היא כי גדלי� אנו בדר� האמת, רפיו ולגדול בו
  .)ח"מספר חיזוק תשס(

ה תבינו את ההמש� לבד אולי "אקווה כי בעז: האבאמסיי� 
ש "שלכל אחד יערו� לו טבלא וירשו� לעצמו הא� קרו קרי

, כ� עודת לחכ� ויח' 'בזמנה בבחי ה בזכות זאת נזכה עוד "ובעז'
ששי� ושמחי� , בזאת השנה לאכול מהפסחי� ומ הזבחי�

  .א גוט שבת. אמ. א"ק ירושלי� תובב"בעיה

 

        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל
, אוד מוצל מאש, החשובההאשה 

  ק מוורקא"נכדת הרה
  ה"ע משה לייבמשה לייבמשה לייבמשה לייבבת  חיה רבקהחיה רבקהחיה רבקהחיה רבקהמרת 

  פוגלפוגלפוגלפוגל
  א"תשע' ח אדר א"ינפטרה 

  נשמתהי ללמוד ולהתפלל לעילונא 
  . ה. ב  .צ. נ. ת

  ו"הי משה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראל' י ידידינו ר"עהונצח 

        ובובובובמזל טמזל טמזל טמזל ט
עדי� הנפש , לידידינו הנכבד והיקר

צנוע ונחבא אל , , ונעי� הליכות
�נחמד , כלי מחזיק ברכה, הכלי

�  ונעי
  ו"הי איאיאיאייששכר שבתיששכר שבתיששכר שבתיששכר שבת    'ר

 ג"עב הבת אירוסילרגל שמחת 
  צ"בשעטומ

ר שיזכה לרוב נחת מה� ומכל "יה
אושר  ח מתו� ששו� ושמחה"יוצ

והזיווג  בבריות הגו! והנפש,ועושר
 .יעלה יפה יפה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
ו  ידידינו היקר"לבר� את מעהננ ה, כ  ורב חביבא ,פה מפיק מרגליות, מעלות והמידותכליל  , נודע לש� ותהילה, רב חינא 

צדיק ש, מחבר חיבורי� מחוכמי�, מלא מדע וחכמה, המסור מאוד לבירור מקחו של  הנפ  �   עדי
הב� בשעטומלרגל  - ירושלי� - א"שליט יחיאל יהודה ברנשטיי�יחיאל יהודה ברנשטיי�יחיאל יהודה ברנשטיי�יחיאל יהודה ברנשטיי�' ג ר"הרה הולדת    צ "שמחת 

צ"יה יו ו הכבירי� ולנחת ממנו ומכל  זכה להמשי� במפעלי הימי�"ר שי  תתתתהמערכהמערכהמערכהמערכ    . ח כל 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
, האי גאו� וצדיקהננו לבר� לכבוד 

רועה נאמ� , פה מפיק מרגליות
כת מחזק לבות ישראל לל, לעדתו

�  ה"ה, איש האשכולות, בדרכי ישרי
 צ"ההר 'מבקשי אמונה'ר "האדמו

 – א"שליט יוס! יואל קאה�יוס! יואל קאה�יוס! יואל קאה�יוס! יואל קאה� רבי
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""גיסו של כגיסו של כגיסו של כגיסו של כ
שמחתו הכפולה והגדולה לרגל 

ט "בהולדת הבנות התאומות למז
  מ"ובשעטו

 �יזכה לרוות רוב נחת דקדושה מה
 �לאור� ימי� ושנות עולמי

ומשמחה זו , ק"לתפארת בית אבוה
  .לארית ישיושפע שפע רב לכל ב

 

        טובטובטובטובזל זל זל זל ממממ
מוכתר בכל , החשובלכבוד ידידינו 

עשות , רוד! צדקה וחסד, תואר
  כל מגמתו יכוי הרבי� לאלפי�ז
  ו"הי מואל דוד פרנקפורטמואל דוד פרנקפורטמואל דוד פרנקפורטמואל דוד פרנקפורטשששש ר"הר

 נכדההלרגל שמחת הולדת 
  צ"בשעטומ

  רוב נחת ושובער שיזכה ל"יה
  .ס"שמחות וכט

  האשה החשובה לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"עחנה חנה חנה חנה בת  מזלמזלמזלמזלמרת 

        מזרחימזרחימזרחימזרחי
  ניס�' נפטרה ג

  .ה . ב . צ . נ . ת 
רוד! , ידידינו היקר בנה הונצח על ידי

  צדקה וחסד לכל דבר שבקדושה
  'שיחי יו� טוב מזרחייו� טוב מזרחייו� טוב מזרחייו� טוב מזרחי    מר

 

להתפלל על האבר� להתפלל על האבר� להתפלל על האבר� להתפלל על האבר� נא נא נא נא 
 יצחק ב� לאהיצחק ב� לאהיצחק ב� לאהיצחק ב� לאה' ' ' ' החשוב רהחשוב רהחשוב רהחשוב ר
  י"ש בתושח"לרפו

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
 ,משמח אלוקי� ואנשי�, אחי האבר� החשובלבר� לכבוד מעלת  יהננ

  כליל המעלות, אוהב את הבריות לזולתלב טוב שעוזר 
 -בארא פארק -'שיחי 'ומשפ א"שליט ניס� נח הורובי�ניס� נח הורובי�ניס� נח הורובי�ניס� נח הורובי�' ח ר"הרה

  ב"ארה
ש כמר "החת� המופלג בתוי ג"עב' ישואי בתו הכלה החשובה תחילרגל נ

�לזולת לב טוב שעוזר , ב� הרבני הנגיד הנכבד ו "ני ראזנערראזנערראזנערראזנער    משה אברה�משה אברה�משה אברה�משה אברה
�  כליל המעלות האוהב את הבריות, ועושה חסד לאלפי

   ב"פ ארה.ב - 'שיחי 'ומשפ א"שליט מנח� מענדל ראזנערמנח� מענדל ראזנערמנח� מענדל ראזנערמנח� מענדל ראזנער 'ח ר"הרה
בית נאמ�  ויזכו לבנות, ח"ומכל יוצ שתזכו לראות נחת מה�ר "יה

  .בישראל דורות ישרי� ומבורכי� בני� עדי עד
µþëôí ëñí ëþšô ó×³ê- ±−ëîþîí öôñï íôñ¾± −ëîþîí öôñï íôñ¾± −ëîþîí öôñï íôñ¾± −ëîþîí öôñï íôñ¾ −ì−¾ î³ìõ¾ôî’ -   

  ב"ארה - בארא פארק
 


